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Potrzebujesz napoju energetycznego, który cię nie zawiedzie? Takiego, który 
cię pobudzi, a potem nie zatrzyma w połowie drogi do mety? Forever Liv-
ing Products stworzyło taki, który dotrze z tobą wszędzie, gdzie chcesz… FAB 
Forever Active BoostTM (kod 321) łączy w sobie wszystkie zalety napoju ener-
getycznego i sportowego w jednym. Do stworzenia tego niesamowitego na-
poju energetycznego potrzebne były najlepsze dostępne badania oraz zespół 
zaangażowanych ludzi. Nie ma znaczenia, czy przed tobą dzień ciężkiej pracy, 
czy ciężki dzień zajęć, czy i taki, i taki – FAB to twoje źródło energii. FAB For-
ever Active BoostTM to coś, co będziesz chcieć mieć pod ręką niezależnie od 
czekającego cię zadania!

Śmiało więc – załatwiaj sprawy, graj w piłkę, chodź do pracy i zachowuj skupi-
enie ucząc się do ważnego egzaminu – FAB Forever Active BoostTM będzie cię 
wspierał niezależnie od tego, jak napięty jest twój plan dnia. Tym, co sprawia, 
że FAB jest tak wyjątkowy jest suma jego składników: natychmiastowy przypływ 
energii zapewnia guarana, naturalny składnik pozyskiwany z krzewów guar-
any rosnących w Brazylii i szeroko wykorzystywany jako wzmacniacz energii; 
o potędze FAB stanowi technologia ADX7, zawierająca specjalną mieszankę 

adaptogennych ziół i innych substancji odżywczych, stworzona przez wiodących rosyjskich naukowców i ba-
daczy sportowych.

Dzięki długotrwałemu działaniu FAB, 
odkryjesz, że jest to jedyny napój en-
ergetyczny/sportowy, którego towarz-
ystwa będziesz pragnąć mając przed 
sobą pracowity dzień. Technologia 
ADX7 pomogła rosyjskim atletom 
zdobyć ponad 130 olimpijskich me-
dali! Mieszanka elektrolitów, witamin 
z grupy B i adaptogennych ziół daje ci 
pewność, że możesz polegać na tym 
napoju energetycznym wtedy, gdy 
będziesz go potrzebować najbardziej.

FAB Forever Active BoostTM 
jest pyszny, dodaje energii  
i ma długotrwały efekt. Już dziś 
schłódź zapas puszek w lodówce 
i ciesz się energią, którą uwolnisz 
otwierając każdą z nich. Lekko 
potrząśnij i codziennie uwalniaj 
energię z Forever Active BoostTM!


